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REJESTRACJA POJAZDU
CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU
WYREJESTROWANIE POJAZDU
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Spraw Obywatelskich - Referat Komunikacji
II. PODSTAWA PRAWNA:
• art. 72, 73, 74, 75 75b, 77 ust.3 i art. 79 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.);
• § 2 do 7, § 9 i 15 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania
pojazdów (Dz. U z 2016 r.,poz.1038)
• § 2, 3, 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie trybu legalizacji tablic
rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzoru znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1084),
• § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności
organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
(Dz. U. z 2016 r., poz.1088)
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o rejestrację – czasową rejestrację- wyrejestrowanie pojazdu
2. Załączniki:
• dowód własności pojazdu,
• karta pojazdu, jeżeli była wydania,
• wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji jeśli jest wymagane,
• zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu jeśli jest wymagane,
• dowód rejestracyjny jeżeli pojazd był zarejestrowany albo inny dokument stwierdzający rejestrację wydany przez
organ właściwy do rejestracji pojazdów,
• dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego i jest
rejestrowany po raz pierwszy,
• dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium RP, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony
z terytorium państwa członkowskiego i jest rejestrowany po raz pierwszy,
• Dowód wpłaty należnej opłaty.
Do wglądu:
• dokument tożsamości właściciela
• wypis z rejestru sądowego oraz REGON w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną
• zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki cywilnej
• pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez
pełnomocnika
IV. OPŁATY:
Rejestracja pojazdu:
tablice rejestracyjne:
- na samochód – 80 zł. (2 tablice)
- na przyczepę – 40 zł. (1 tablica)
- na motocykl – 40 zł. (1 tablica)
- na motorower – 30 zł. (1tablica)
tablice indywidualne:
- samochód - 1 000 zł.
- motocykl – 500 zł

Rejestracja czasowa:
tablice rejestracyjne:
na samochód – 30 zł. (2 tablice)
na przyczepę – 15 zł. (1 tablica)
na motocykl – 12 zł. (1 tablica)
na motorower – 12 zł. (1tablica)
za wydanie pozwolenia czasowego – 18,50 zł
komplet nalepek legalizacyjnych – 12,50 zł
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pozwolenie czasowe – 13,50 zł.
dowód rejestracyjny – 54,00 zł.
komplet nalepek legalizacyjnych – 12,50 zł.
nalepka kontrolna – 18,50 zł. (dla pojazdów samochodowych z wyjątkiem motocykli)
karta pojazdu – 75,00 zł. (pierwsza rejestracja pojazdu samochodowego sprowadzonego z zagranicy)
Inne, za wydanie:
- dowodu rejestracyjnego – 0,50 zł.
- pozwolenia czasowego – 0,50 zł.
- zalegalizowanych tablic rejestracyjnych – 0,50 zł.
- nalepki kontrolnej – 0,50 zł.
- karty pojazdu – 0,50 zł.
Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie, kradzież, sprzedaż i wywóz pojazdu za granicę):
- 10 zł
Opłat można dokonać w kasach Biura Obsługi Interesanta pracujących: poniedziałek w godz.7.45 – 18.00,od wtorku
do piątku w godz. 7.45 – 15.45, w opłatomacie lub przelewem na rachunek bankowy ING Bank Śląski S.A. 28 1050
1894 1000 0022 1545 6456
-

V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Interesanta stanowiska nr 7,8 pracują: poniedziałek w godz.7.45 – 18.00, wtorek, środa, czwartek,
piątek w godz.7.45 – 15.45
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Decyzja o rejestracji – czasowej rejestracji- wyrejestrowaniu pojazdu
VII. TERMIN ZAŁATWIENIA:
W terminie do 7 dni wydawana jest decyzja o czasowej rejestracji pojazdu. Wydanie decyzji o stałej rejestracji
pojazdu następuje w terminie 30 dni.
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Siedlce w terminie 14 dni od
dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie można składać w Biurze Obsługi Interesanta, stanowiska nr 7,8.
UWAGI:
• Dokumenty przedkłada się w oryginale.
• Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez
tłumacza przysięgłego.
• Jeżeli dowodem własności jest umowa zawarta na terytorium RP to podlega ona opłacie od czynności cywilnoprawnych, opłatę należy uiścić w urzędzie skarbowym
• Opłatę w wysokości 500 zł za sprowadzenie pojazdu na terytorium kraju uiszcza sprowadzający na konto
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 65113010620000010995200014 – BGK
III/O w Warszawie. Opłata recyklingowa nie jest wymagana dla pojazdów sprowadzonych do kraju po dniu
1 stycznia 2016 r.
Kategoria M1 obejmuje samochody osobowe przeznaczone do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie
z kierowcą.
Kategoria N1 obejmuje samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 ton.

